UZNESENIA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa dňa 25.9.2015

Uznesenie č.79/2015
OZ a) berie na vedomie overovateľov: Jána Staneckého MUDr., Štefana Szilágyiho
b) schvaľuje za členov mandátovej komisie: Martu Balogovú, Jána Bittó
za členov návrhovej komisie: Moniku Gergeľovú Mgr., Moniku Vargovú
Uznesenie č. 80/2015
OZ schvaľuje program zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa.
Uznesenie č. 81/2015
OZ schvaľuje jednorazový príspevok žiadateľke Eve Magyarovej, bytom ul. Záhradná č. 64
v Čani vo výške 642,60 €, ktorý bude použitý na úhradu dlžnej čiastky za prenájom nebytových
priestorov v objekte zdravotného strediska.
Uznesenie č. 82/2015
OZ súhlasí s oplotením časti pozemku parcela číslo 907/8 vo vlastníctve Obce Čaňa
v katastrálnom území Čaňa okolo bytového domu na adrese Sídlisko 249/2 v Čani z dôvodu
ochrany majetku pred poškodením a vandalizmom vlastníkom bytového spoločenstva
DOMOV, na náklady žiadateľov.
Uznesenie č. 83/2015
OZ schvaľuje spolufinancovanie obce pri výmene poškodeného plotu medzi pozemkami
parcela číslo 1060 a 1055/3, 1055/1 v katastrálnom území Čaňa. Žiadateľ Milan Savov, bytom
Galaktická 20 v Košiciach poskytne obci účelovo viazanú dotáciu za materiál betónového plotu
vo výške 1.380,96 € a obec zaplatí montážne práce vo výške 1.056,00 €. /Celková úhrada za
oplotenie je vo výške 2.436,96 €/
Uznesenie č. 84/2015
OZ schvaľuje:
1. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„ Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čaňa“, ktorý je realizovaný Obcou Čaňa,
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie č. 85/2015
OZ a) prerokovalo upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Košice-okolie č. Pd
173/15/8806-3 zo dňa 21.7.2015 na porušenie ustanovenia § 36 ods. 7 písm. c) zákona
č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov,
b) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa číslo 2/2015 o zneškodnení obsahu
žúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na
území obce Čaňa.
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Uznesenie č. 86/2015
OZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čaňa číslo 3/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Čaňa.
Uznesenie č. 87/2015
OZ schvaľuje predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Čaňa
na roky 2007-2013 do 31.12.2015.
Uznesenie č. 88/2015
OZ schvaľuje Rozpočtové opatrenie č. 2/2015.
Uznesenie č. 89/2015
OZ berie na vedomie Monitorovaciu správu plnenia programov Obce Čaňa za 1. polrok 2015.

V Čani dňa 28.9.2015

Michal Rečka
starosta obce
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